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KURSORDER DECEMBER 2016 

 

Terminsavslutning för alla, i Norrtälje lördag 17 december kl 1115-1450 

Omfattning (3 h): 
• Bowling (ULv bjuder), se Internet: http://roslagsbowling.se/ 
• Bildvisning, fika och byte av julklappar värda ca 50 kr anonymt via "tomten" (frivilligt). 

Utrustning och förplägnad: 
Oöm civil klädsel (regn?) och anteckningsmateriel. Julklapp värd ca 50 kr för byte (frivilligt). 
Egen medförd matsäck, som ej kräver tillagning, för lunch. ULv bjuder på eftermiddagsfika. 
 
Transport: 
Resor genom egen försorg, 
se t ex http://sl.se/ 
 
Samling vid Roslagsbowling på 
Vårgatan 1 i Norrtälje (se skissen 
till höger) kl 1115. 
 
Norrtälje busstation ligger bakom 
texten ”Mosebacke” på skissen. 
Därifrån avgår SL buss 651 mot 
Färsna kl 1105, med ankomst till 
hpl ”Vårgatan” kl 1109. 
 
Alternativt ca 1800 m / 15 min 
rask promenad längs 
Baldersgatan till Vårgatan 1 och 
Roslagsbowling. 
 
Efter bowlingen sker förflyttning 
till FOS-huset ”ovanför” f d Lv 3 
vakt för bildvisning, julklapps-
byte och fika. 
 
Avslutning vid FOS-huset senast 
kl 1450, ca 5 min promenad från 
SL hållplats ”Gustavslund". 
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Registrerad närvaro hösten 2016 

En förteckning över registrerade utbildningstimmar hittills under hösten bifogas. OBS att endast 
de äldre får timmar för rekryteringsförevisningen lördag 20 augusti. Kontrollera att dina 
uppgifter stämmer – om inte, kontakta kursledningen. I första hand via e-post: 
ulv@forsvarsutbildarna.se 
 

Preliminär verksamhetsöversikt för ULv våren 2017 

• 11 januari onsdag: kvällslektion i Norrtälje. 

• 20-22 januari: helgövning vid Livgardet i Kungsängen. 

• 8 februari onsdag: kvällslektion i Norrtälje. 

• 17-19 februari: helgövning på Väddö. 

• Vinterlovet: centrala ungdomskurser i Ånn, för de äldre med minst en ”romb”.1 

• 15 mars onsdag: kvällslektion i Norrtälje. 

• 24-26 mars: helgövning på Väddö. 

• 19 april onsdag: kvällslektion i Norrtälje. 

• 28-30 april: helgövning på Väddö. 

• 19-21 maj: helgövning på Väddö, förevisning för anhöriga. 

• 5 & 6 juni: förövning och fanvakt vid Nationaldagsfirandet i Stockholm. 
 
Ytterligare aktiviteter, som t ex studiebesök m.m. kan tillkomma utöver ovanstående. 
Mer information kommer som vanligt månadsvis i kursorder och hos ULv på Internet: 

www.forsvarsutbildarna.se/ulv 
 

 
 
Kursledningen önskar samtliga en bra ledighet samt en god jul och ett gott nytt år! 

                                                      
1 OBS – ansökan till vinterkurs måste in senast torsdag 8 december till Lv-kansliet! 


